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I N F O R M AT I E

uit de gemeente

Mobiliteitsplan goedgekeurd 
‘Nu komen de proefopstellingen’

Na een lang debat op de gemeenteraad is het mobiliteitsplan goedgekeurd met 16 
stemmen voor en 4 onthoudingen van Intérêts Communaux (IC). Het tot stand komen 
van het mobiliteitsplan was een lang traject dat begon in december 2018 met  
participatiemomenten, tellingen en een parkeeronderzoek.

Het mobiliteitsplan heeft een grote impact op de gemeente: onder andere het afschaffen 
van de op- en afrit van de ring aan de de Limburg Stirumlaan, het aanleggen van de 
fietssnelweg Isidoor Meyskensstraat-Diepestraat, het invoeren van blauwe zones,  
snelheidsbeperkingen, maatregelen tegen sluipverkeer …

Oppositieraadslid Didier Noltincx (IC) had dan ook heel wat vragen over het plan, 
bijvoorbeeld over de blauwe zones, de frequentie van de bussen van De Lijn, de bushaltes, 
het parkeerverbod in bepaalde wijken aan de ring – waardoor Wemmelaars uit andere 
wijken daar dus niet meer kunnen parkeren om te pendelen naar Brussel – een parkeer-
verbod voor bestelwagens in woonwijken en het invoeren van snelheidsbeperkingen. 

Schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel) antwoordde uitgebreid op alle 
vragen. ‘Het gaat om een plan, waarbij maatregelen op korte, middellange en lange 
termijn worden genomen’, zegt de schepen. ‘Elke maatregel komt systematisch op de 
gemeenteraad omdat het politiereglement moet worden aangepast. We gaan eerst een 
aantal zogenaamde ‘quick wins’ invoeren. Dat zijn proefopstellingen die we snel kunnen 
uitrollen en die daarna geëvalueerd worden.’

‘Wat betreft de blauwe zone: de bestaande zones zullen blijven. Maar we krijgen veel 
klachten over bestelwagens die voor mensen hun deur staan. Het gaat vaak om mensen 
die er niet wonen. Daarom willen we in bepaalde zones inwonerskaarten invoeren voor 
bestelwagens. De fietssnelweg aan de Diepestraat en Meyskensstraat wordt voor 100 
procent gesubsidieerd, de gemeente betaalt wel nog een deel voor de aanleg van het 
wegdek. Wanneer die fietssnelweg er komt, is nog niet duidelijk.’

‘Er komen vijf hoppinpunten, met een groot hoppinpunt aan de Maalbeeklaan-Faymonville- 
square. Op hoppinpunten kan je overschakelen naar verschillende mobiliteitsoplossingen: 
deelfietsen, deelauto’s, het openbaar vervoer … Wat snelheidsbeperkingen betreft: de 
regel in Wemmel wordt 30 km/u, behalve op de hoofdwegen. In woonerven ligt de limiet 
op 20 km/u. In de gemeenteraad van april willen we een parkeerbeleidsplan voorleggen. 
We zijn ook in overleg met De Lijn op de raad van de Vervoersregio. Sowieso worden de 
haltes hertekend met de heraanleg van de de Limburg Stirumlaan, maar een timing is er 
nog niet.’ (JH)

Afvalstraat moet 
inwoners aanzetten 
om beter te sorteren
Het gemeentebestuur van Wemmel nam 
in de Ridderlaan een eerste afvalstraat 
in gebruik met ondergrondse containers 
voor papier en karton, glas én restafval. 
Die laatste fractie is betalend. ‘We willen 
de Wemmelaar aanzetten om veel beter 
te sorteren’, zegt schepen van Milieu 
Vincent Jonckheere (LB Wemmel). 
‘Afvalstraten zijn daar één middel voor. 
Een afvalstraat is een combinatie van 
verschillende ondergrondse containers 
waar inwoners hun restafval, glas en 
papier en karton kunnen deponeren 
wanneer ze dat zelf willen. Zo moeten ze 
niet wachten op de wekelijkse ophaling.’

Uit het laatste onderzoek dat afvalinter-
communale Intradura in Wemmel deed, 
blijkt dat ongeveer 64 % van het afval in 
de restafvalzak er niet in thuishoort, 
maar perfect gesorteerd kan worden.  
‘Het gaat dan om papier en karton, glas, 
plastiek, metaal en drankverpakkingen 
(pmd) en groente-, fruit- en tuinafval 
(gft)’, vertelt de schepen. ‘Liefst 44 % 
van de restafvalzak is gevuld met gft. 
Dat kan in de witte zak en is veel 
goedkoper.’

De Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM) legt gemeenten 
strikte doelstellingen op om beter te 
sorteren. ‘Momenteel produceert elke 
Wemmelaar gemiddeld 143 kilogram 
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Telex
• Het systeem van ANPR-camera’s 

wordt in Wemmel uitgerold, waardoor 
er mits enkele aanpassingen traject-
controles in de zones 30 zouden kun-
nen gebeuren. 

• Het gemeentebestuur van Wemmel 
heeft een duurzaamheidsambtenaar 
aangeworven die de gemeente mee 
moet begeleiden om de doelstellingen 
van het klimaatplan te halen.

• Tegen 2030 zou Wemmel 1,5 laadpaal 
per 100 inwoners moeten hebben. Dat 
betekent dat er tegen dan 170 of 180 
laadpalen in de gemeente moeten 
staan. De gemeenteraad draagt de 
bevoegdheid over de beslissing waar 
laadpalen kunnen komen over aan het 
schepencollege. Dat moet het plaatsen 
van laadpalen vlotter doen verlopen. 
Hetzelfde gebeurt voor het aanleggen 
van zebrapaden.

• Gemeenteraadslid Didier Noltincx (IC) 
vroeg op de laatste gemeenteraad hoe 
het met de deelmobiliteit in Wemmel 
zit. Schepen van Mobiliteit Vincent 
Jonckheere (LB Wemmel) antwoordde 
dat de eerste twee deelauto’s van 
Cambio zijn besteld. Het is volgens de 
schepen ook de bedoeling om na een 
evaluatie dat aantal te verdubbelen. 
‘Er komen ook deelfietsen en fietsen-
stallingen op de vijf hoppinpunten’, 
vertelt de schepen. ‘Van deelsteps is er 
geen sprake. De raad van de Vervoers-
regio wil dat niet, ik heb er ook mijn 
twijfels bij. Het is meer een speeltuig.’

• Michel en Wyona Potloot van bakkerij 
Lisette uit Grimbergen schonken het 
overschot van hun kerstbrioches aan 
de bewoners van woonzorgcentrum 
Hestia aan de Zijp in Wemmel. In 
plaats van alles weg te gooien, maak-
ten zij de bewoners gelukkig met hun 
gebakjes. 

• Voormalige cafébaas André Vertongen 
(70) is vorige maand overleden. André 
was zo’n 30 jaar cafébaas van café Op 
’t Hoeksken aan de Zijp in Wemmel. Hij 
was al een tijdje ziek. Dochter Anke 
Vertongen (40) baat nu al veertien jaar 
het populaire eet- en praatcafé uit. Het 
café is al meer dan een eeuw een 

familiezaak, met eerst Emiel, dan Jef, 
André en Anke Vertongen. 

• Naar aanleiding van de cyberaanval 
op het computersysteem van onder 
andere Antwerpen, waarbij data zijn 
gestolen, vroeg gemeenteraadslid Dirk 
Vandervelden (LB Wemmel) of er in 
Wemmel maatregelen zijn genomen. 
Schepen van ICT Monique Van der 
Straeten (LB Wemmel) antwoordde dat 
Wemmel nog niet getroffen is door zo’n 
cyberaanval. ‘Maar het is niet de vraag 
of, maar wel de vraag wanneer we 
getroffen zullen worden’, zegt Van der 
Straeten. ‘Mails van verdachte landen 
worden sowieso al geblokkeerd’, vult 
burgemeester Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel) aan. Wemmel heeft ook 
een dubbel back-upsysteem, voor het 
geval ze ons zouden hacken.’

• Het aantal inbraken in Wemmel zit 
opnieuw op het niveau van voor de 
coronacrisis, zo zei de burgemeester op 
de gemeenteraad tijdens de vragenronde. 
De politiezone AMOW heeft ook vijf 
nieuwe inspecteurs aangeworven, 
waarvan een voor Wemmel. Die komt 
over van de zone Brussel-Zuid. 

• De straalverbinding van de bewakings-
camera’s in Wemmel is in orde gebracht. 
Alle beelden worden rechtstreeks en 
live naar de politie doorgestuurd. Het 
gaat ook om infraroodcamera’s, die 
ook in het donker effectief zijn. 

• De politiezone AMOW kocht een drone 
die binnenkort kan worden ingezet. 
Dat is nuttig bij het opsporen van 
verdachten of om een goed overzicht te 
krijgen van een plaats tijdens incidenten.   

• Het nieuwe skatepark is officieel 
geopend. Alle aanwezigen konden 
genieten van een hapje en een drankje, 
beginners kregen skatelessen. Het 
skatepark bestaat uit verplaatsbare 
elementen. Van tijd tot tijd kan het 
skatepark verhuizen naar een andere 
plaats in de gemeente, zoals op de 
sportsite, maar ook bijvoorbeeld in een 
wijk. Momenteel staat het skatepark 
opgesteld op de parking aan het 
gemeentehuis in de Folletlaan.

Afvalstraat moet 
inwoners aanzetten 
om beter te sorteren

restafval per jaar’, gaat de schepen verder. 
‘Volgend jaar mag dat nog 130 kilogram zijn en 
tegen 2030 nog 83 kilogram. Die doelstelling 
halen we nooit als we de mensen niet aanzetten 
om beter te sorteren.’

In de nieuwe afvalstraat in de Ridderlaan, op de 
parking naast de Sint-Engelbertuskerk, zijn glas 
en papier gratis te deponeren, voor restafval 
betaal je 60 eurocent voor dertig liter. ‘Daar-
voor kan je je identiteitskaart opladen, die dan 
dienst doet als betaalkaart’, legt de schepen uit. 
‘Het restafval moet dan niet in een officiële 
Intradura-restafvalzak, maar mag in een gewone 
zak. Mensen kunnen hun restafval ook depone-
ren in het recyclagepark in een container. Daar 
moet het restafval wel in een officiële zak van 
Intradura worden aangeboden. Het is ook zo dat 
er twee extra afvalstraten komen, in de Hugo 
Verrieststraat en op de hoek van de Vanden 
Broeckstraat en Vertongenstraat.’

Het invoeren van afvalstraten moet het ook 
mogelijk maken om de frequentie van ophaling 
van restafval te verminderen. ‘In acht gemeen-
ten van Intradura wordt het restafval twee- 
wekelijks in plaats van wekelijks opgehaald’, zegt 
Jonckheere. ‘Daar merkt de intercommunale dat 
er ook beter wordt gesorteerd en dus uiteinde-
lijk minder restafval wordt aangeboden tijdens 
de ophaalronde. De ophaalrondes met de helft 
verminderen, is ook een forse kostenbesparing.’

‘Op termijn zal Wemmel ook gaan van een 
wekelijkse naar een tweewekelijkse ophaling 
van het restafval, zoals in andere gemeenten. 
De afvalstraten zijn dan een alternatief als je 
niet kan wachten op de ophaaldag. De gft-
ophaalronde blijft wekelijks.’ (JH)
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Hoe is je liefde voor slagwerk  
ontstaan?
‘Als kleine jongen van acht jaar had ik 
nog geen drumstel. Maar dat belette me 
niet om mijn eigen drumsticks uit 
bamboehout te maken en daarmee op 
een leeg olievat geluiden voort te 
brengen. Het zat dus gewoon in mij. 
Nochtans was mijn familie niet meteen 
muzikaal actief. Mijn ouders hadden een 
tuinbouwzaak, waardoor ik dus wel 
gemakkelijk aan bamboehout kon 
geraken (lacht).’

Weet je nog welk muziekstuk de 
drummer in jou losmaakte?
‘Muziek van The Police had al op jonge 
leeftijd een grote invloed op mij. Zeker 
een nummer zoals Message in a bottle. 
Die band had ook een geweldige drum-
mer, Stewart Copeland, met een drive 

die me heel erg aansprak. Op latere 
leeftijd, vanaf mijn twaalfde, heb ik veel 
muziek van Red Hot Chili Peppers 
gespeeld.’ 

‘Naast Stewart Copeland keek ik als 
jonge drummer ook ontzettend op naar 
Steve Gadd. Hij is bekend geworden 
door voor Paul Simon, Joe Cocker en 
Eric Clapton te spelen. Een bekend 
nummer waarvoor hij het slagwerk 
verzorgde, is 50 ways to leave your lover 
van Paul Simon.’

Je geeft al een aantal jaren drumles 
aan de academie van Wemmel. Wat 
wil je je leerlingen vooral meegeven?
‘Ik heb graag dat ze een zekere zelfstan-
digheid ontwikkelen, zodat ze zelf een 
drumpartij kunnen creëren en spelen. 
Maar tegelijkertijd zie ik er ook op toe 

dat ze goed in een ensemble van andere 
muzikanten passen. Het belangrijkste is 
dat ze de groove en het ritme rimpel-
loos aanvoelen. Als ik zie dat mijn 
leerlingen helemaal in de flow van de 
muziek opgaan en er haast één mee 
worden, dan weet ik dat het goed zit. 
Ik vind het zalig als ik zie dat mijn 
leerlingen op dat punt geraken.’

Welke vaardigheden zijn essentieel 
voor een drummer?
‘Je wil het tempo kunnen vasthouden en 
een sterk gevoel voor timing hebben. 
Heel belangrijk is dat je de band bij 
elkaar kunt houden. Want: ‘The beat 
goes on’. Dat vraagt een bepaald zelf-
vertrouwen. Dat ontwikkel je vooral 
door te leren helemaal op te gaan in  
de muziek. En door veel te spelen. 
Zelfdiscipline is dan ook absoluut 
noodzakelijk.’ 

Welke karaktereigenschappen komen 
een drummer goed van pas?
‘Ik hecht veel belang aan een professionele 
houding. In een band moeten ze op jou 
als drummer kunnen rekenen. Dat heb ik 
zelf vastgesteld tijdens de jaren dat ik als 
drummer voor de groep The Radar 
Station speelde. Als je een optreden in 

M E N S E N

met een passie

Drumleerkracht Marijn Geerts  
begeleidt ontluikend drumtalent

‘Een drummer 
houdt de band 
bij elkaar’
In Villa Beverbos, waar een aantal lessen van de muziek- 
academie plaatsvinden, klinken elke woensdagnamiddag 
enthousiaste drumbeats. Ze komen er tot stand onder 
begeleiding van drumleerkracht Marijn Geerts. Als ik zie 
dat mijn leerlingen helemaal één worden met de flow van de 
muziek, dan weet ik: het zit goed.’

Villa Beverbos is the location of 
Wemmel’s music academy, a place which 
rings to the sound of enthusiastic 
students practising their drum beats 
every Wednesday afternoon under the 
watchful eye of their drum teacher Marijn 
Geerts. He has been full of admiration for 
drummers from bands such as the Police 
and the Red Hot Chili Peppers ever since 
he was a child and is now delighted to be 
able to communicate his enthusiasm to 
talented young drummers. He makes sure 
that learning the grooves and rhythms is 
a smooth and easy-going experience, and 
an opportunity to become absorbed in 
the flow of the music. Above all, a good 
drummer has to be able to keep the beat 
and have a strong sense of timing. ‘It is 
vital for a drummer to be able to hold the 
band together. Because: ‘the beat goes 
on’. That requires a fair degree of 
self-confidence,’ he says.
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de Ancienne Belgique hebt voor een groot publiek, 
kan je je niet permitteren om niet professioneel te 
zijn.’

Wat geeft jou het meest voldoening als  
leerkracht?
‘Als ik mijn leerlingen zie evolueren, of als ik zie dat 
ze genieten van hun drumspel. Het gebeurt regel-
matig dat mijn leerlingen nog verder blijven spelen 
als de les al afgelopen is. Ze vergeten de tijd. 
Gewoon omdat ze het naar hun zin hebben en een 
fijne tijd aan het beleven zijn. De meeste leerlingen 
zijn relatief jong. Al zie ik ook soms mensen die op 
latere leeftijd hun passie willen volgen.’

Wat betekent muziek voor jou als mens?
‘Muziek brengt me in een mood die me doet 
reflecteren. Het voelt vaak alsof die muziek een 
verlengstuk van mezelf wordt. Op winterdagen kan 
ik ervan houden om naar melancholische songs 
van Bon Iver te luisteren. Dat brengt me rust en 
troost.’

‘In de zomerperiode ben ik niet weg te houden van 
de vele festivals. Ik vind het fijn om nieuwe muziek 
en bands te ontdekken. Zo maakte ik op de afgelopen 
editie van TW Classic kennis met een nieuwe 
groep: The Smile, een Engelse rockband die uit 
Radioheadleden bestaat en die ‘back to the basics’ 
gaat: geen technologische snufjes, gewoon drum, 
bass, toetsen en frontman. Zalig dat dit op zo’n 
groot festival kan. Op datzelfde festival genoot ik 
evenzeer van gevestigde waarden zoals Nick 
Cave. De manier waarop hij erin slaagt een dialoog 
met zijn publiek aan te gaan, is indrukwekkend.’

‘Onlangs genoot ik nog van een concert van 
Tamino in het Koninklijk Circus. Het hele plaatje 
klopte. Ik ben niet alleen gevoelig voor de sound, 
maar ook voor de lichtinval op een podium. 
Daarom geef ik niet alleen les, ik installeer ook licht 
op liveconcerten en festivals. Muziek en concerten 
beheersen mijn leven.’

Welke song heeft jou onlangs nog kunnen 
raken?
‘Er zijn er zo veel. Maar als ik nu even terugblik op 
de reis die ik deze kerstvakantie maakte, dan denk 
ik spontaan aan het moment waarop de cd Into the 
wild van Eddie Vedder op stond. De muziek ver-
sterkte mijn gevoelens die op die plek naar boven 
kwamen: onze nietigheid als mens ten opzichte van 
die majestueuze bergen. Zalig om dat te ervaren.’

Nathalie Dirix

Gerre kreeg de muziekmicrobe van 
zijn vader, die gitarist was bij The 
Employees (bekend van de belpop-
hit Pick it up in de jaren 80). Gerre 
deed ervaring op als gitarist bij 
verschillende bands, waarvan de The 
Who-coverband Wemmel’s House 
Orchestra de recentste is.

Gerre heeft niet zo’n platenkast als 
zijn vader, maar zijn Spotify Premium- 
abonnement is elke cent waard. ‘Er 
zijn inderdaad niet veel momenten 
waarop er thuis geen muziek op 
staat. Ook onze jongste zoon van 
1 jaar is zot van de Sonos-muziek- 
installatie, die muziek tot in de living, 
de keuken en zelfs de serre brengt. 
Het is ook zeer fijn om in de velden 
en bossen op de mountainbike te 
fietsen met de muziekoortjes in.’ 

Muziek pept op
Op de vraag wat muziek voor hem 
betekent, hoeft Gerre dan ook niet 
naar woorden te zoeken: ‘Muziek is 
emotie, creëert sfeer, pept op, geeft 
geborgenheid, biedt troost, verbindt, 
voedt op, geeft identiteit, laat 
mensen dansen …’
En welke genres en artiesten genie-
ten dan vooral zijn aandacht? ‘Als ik 
een genre moet kiezen zou ik rock 
antwoorden, maar eigenlijk kan ik 
alle genres appreciëren. Over de 
jaren heen heb ik ongetwijfeld het 

meest geluisterd naar Arctic Monkeys. 
Ik heb alle platen al eindeloos vaak 
afgespeeld, ook de laatste twee 
rustigere platen. Maar evengoed ga 
ik wat meer terug in de tijd met 
Fleetwood Mac, Sting, Bob Dylan, 
Tom Petty en David Bowie.’ 

De beste therapie
Naar concerten gaan was de laatste 
jaren iets moeilijker, vanwege de 
coronajaren en een peuter in huis, 
maar af en toe komt het er toch nog 
van. ‘Ik ben grote fan van de Ancien-
ne Belgique: top zaal, top sound. 
Eind deze zomer ben ik er nog naar 
de Britse punkband IDLES gaan 
kijken. Geweldig! Vanaf minuut één 
ontplofte de hele zaal en vlogen het 
bier en de mensen door de lucht. 
Dat was nog eens volledig losgaan. 
De beste therapie die er bestaat, als 
je het mij vraagt!’ (MB)

Favoriete platen
Alles van Arctic Monkeys
Fugees – The Score
Crystal Fighters – Cave rave
Bob Dylan – Blood on the tracks
Cage the Elephant – Tell me I’m pretty
Klassieker
Fleetwood Mac – Rumours
Verborgen parel
Cake – Fashion Nugget
Recente plaat
Fountain DC – Skinty Fia

De platenkast van: Gerre Debraekeleer
‘Er zijn niet veel momenten wanneer 

er géén muziek opstaat’
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Weinig mensen kunnen zonder muzikale omkade-
ring door het leven. Wat betekent muziek voor jou? 
Elke editie werpen we een blik op de platenkast (of 
de Spotify-playlist, zo je wil) van iemand met een 
bijzondere passie voor een genre, artiest of band, of 
voor muziek in het algemeen. Vandaag: Wemmelaar 
Gerre Debraekeleer (1990).
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I N F O R M AT I E

verenigingsnieuws

donderdag 2 februari
Energie @ Home infosessie
Landelijke Gilde Wemmel-Relegem
20 uur – GBS Relegem
Neem je energie in eigen handen: op deze 
infosessie krijg je tips over wat je zelf kan doen 
om je energiefactuur beperkt te houden. De 
spreker is Freddy Van Santfoort. 
I.s.m. Noordlicht, de lokale energiecoöperatie die 
investeert in hernieuwbare energie.

donderdag 2 en 9 februari
Scrabble
Okra Wemmel
14 uur in de Foyer van LDC naast de Bib
info: Marie-Danielle Rorsvort

vrijdag 3 en 17 februari
Kaarten
Okra Wemmel
14.30 uur in het Auxilium
info: Madeleine De Visscher, 02 460 24 88

maandag 6 en 20 februari
Wandelen
Okra Wemmel
info: Jos Vergauwen, 0476 72 97 31

woensdag 8 februari
Ontspanningsnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur in feestzaal De Groenvink
info: Jacqueline Moreau, 0498 57 78 21

zaterdag 11 februari
Bezoek aan de Manufactuur 
DE WIT
Davidsfonds Wemmel-
Relegem-Hamme
15 uur – Mechelen
info: peter2904@hotmail.com

vrijdag 3 februari
Vernissage tentoonstelling
Fotoclub De Korrel

Fototentoonstelling De Korrel
Naar goede gewoonte pakt de Wemmelse fotoclub De Korrel weer uit met een 
overzichtstentoonstelling van het beste werk van al haar leden. In de exporuimte van 
de Zandloper kom je ogen te kort om de talrijke en zeer uiteenlopende beelden van 
deze geoefende amateurfotografen te bekijken. Want ook voor de 24e fototentoon-
stelling van De Korrel brengen de 26 leden verschillende onderwerpen in beeld. Je 
ziet er foto’s rond natuur en biodiversiteit, maar ook reisfoto’s en beelden van 
frappante locaties hebben hun plekje. De leden zelf zorgden voor de selectie, door 
telkens drie beelden van elkaar te selecteren. Die zijn op print te zien, op het scherm 
zijn er nog veel meer beelden te zien. (MB)
20 uur – GC de Zandloper • info: Herman Cloet, 0475 55 14 48

zaterdag 18 februari
Repair Café
Landelijke Gilde Wemmel-Relegem

Laat je defecte toestellen herstellen in Relegem
Het Repair Café, dat de Landelijke Gilde Wemmel-Relegem vorig jaar voor de eerste 
keer organiseerde, krijgt een vervolg. Iedereen mag gratis langskomen om kapotte 
spullen te laten herstellen door één van de handige specialisten ter plaatse. ‘Vorige 
keer werden zeker 80 voorwerpen binnengebracht voor herstelling, waardoor we 
voor dit jaar al meteen twee nieuwe data hebben vastgelegd: 18 februari en 30 
september’, aldus Marc Van Roy van de Landelijke Gilde. ‘Inschrijven is niet nodig. In 
de zaal van de gemeentelijke basisschool kan je bovendien iets drinken als je even 
moet wachten.’ Heel wat mensen komen langs met defecte huishoudelijke toestellen, 
zoals strijkijzers. Ook elektrisch speelgoed, geluidsapparatuur, een fiets of kleding-
stukken kunnen de handige harry’s herstellen. Voor eventuele wisselstukken moet je 
wel betalen. Computerhardware kan niet hersteld worden. (MB)
13 uur – GBS Relegem • info: Marc Van Roy

donderdag 16 februari
Voordracht Proper en puur 
Markant
13 en 16 uur in GC de Zandloper 
Een vrolijke geschiedenis van de persoonlijke 
hygiëne, gebracht door Ilse Landuyt.
info: Noëla Van Hoof, 0496 21 77 00

donderdag 23 februari
Ledenbijeenkomst
Okra Wemmel
14.30 uur in SKC
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

zondag 26 februari
15e Wemmelse mountainbike
WTC Wielerclub van het Kapelleke
Organisatie van een MTB, toegankelijk voor 
iedereen. De afstanden: 29 km / 39 km / 47 km / 54 
km, doorheen het Pajottenland en de Brabantse 
Kouters. Omlopen voor geoefende recreanten.
info: Bernard De Smedt, 0476 32 80 48

woensdag 1 maart
Start inschrijvingen 
zomervakanties
vzw Vitaal
Vanaf 1 maart starten de inschrijvingen voor de 
zomervakanties van vzw Vitaal. Onze vakanties 
hebben het ‘Whooz-label’ en staan open voor alle 
kinderen.
info: Patrick Mertens, www.vzw-vitaal.be
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uit de gemeente

zaterdag 4 februari  
Vitamine OK – voorleesuurtje Carnaval
10.30 uur – Bib Wemmel
Hoe ga jij je verkleden tijdens carnaval? Misschien in een indiaan of een olifant? 
We luisteren samen naar een carnavalsverhaal en spelen daarna verkleedspelletjes. 
Iedereen mag verkleed naar het voorleesuurtje komen! Vitamine OK zijn activitei-
ten voor ouders met kinderen tussen 4 en 10 jaar. Kom samen met andere duo’s 
genieten van een fijn ouder-kindmoment in het Nederlands. Spreek je thuis een 
andere taal dan Nederlands met je kind? Geen probleem, ook dan ben je welkom!
gratis
Georganiseerd door vzw ViTAAL, Bib Wemmel en GC de Zandloper.

 •  • 

zaterdag 4 februari
Levende bibliotheek
10 uur – Bib Wemmel
Een Levende Bibliotheek is zoals een gewone bibliotheek. Alleen ontleen je er 
geen boeken, maar echte mensen van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend 
verhaal of een aangrijpende getuigenis. Zij delen graag hun verhaal met jou in een 
kort gesprek van mens tot mens.
In de Levende Bibliotheek is er een catalogus met titels en korte samenvattingen 
van alle boeken. Je kiest het verhaal dat jou het meest aanspreekt. In een per-
soonlijk gesprek maak je kennis met de mens achter het verhaal. Elk gesprek duurt 
20 tot 30 minuten. Een bibliothecaris zorgt ervoor dat het lenen vlot verloopt.

donderdag 16 februari
Smart Café: digitaal lezen en e-boeken lenen bij Bib 
Wemmel
8.30 uur – Bib Wemmel
In het Smart Café ben je welkom met jouw tablet of smartphone. Samen met 
anderen ontdek je de mogelijkheden van jouw toestel. Je leert er beter mee werken 
en wisselt ervaringen uit. Een ervaren begeleider geeft uitleg en beantwoordt 
jouw vragen. In dit Smart Café bekijken we de mogelijkheden en voordelen van 
digitaal lezen. Je ontdekt op welke manieren je e-boeken kan kopen en met welke 
toestellen je ze kan lezen. We leren jou ook hoe je e-boeken kan ontlenen via de 
bibliotheek op jouw eigen smartphone, tablet of e-reader.En je kan enkele 
e-readers uitproberen.

 •  • 

zaterdag 11 maart 
Voorleesuurtje in het Nederlands
11 uur – bib Wemmel
Houdt je kind ook van boeken, verhalen en vertellen? Of ben je op zoek naar een 
leuke activiteit voor kinderen? Kom dan zeker naar een van de voorleesuurtjes in 
de bibliotheek en laat je kind de fascinerende wereld van prenten en verhalen 
ontdekken. Na elk voorleesmoment krijgen de kinderen een stempel. Na vijf 
stempels mogen ze een leuk cadeautje kiezen uit de toverdoos.

zaterdag 11 maart en zondag 12 maart
Ik dans woorden
D’Ann’satelier S.T.E.P.S.

S.T.E.P.S. danst woorden 
Goed nieuws voor de liefhebbers van dans, muziek 
en gedichten. D’Ann’satelier S.T.E.P.S., dat al jaren-
lang mensen van alle leeftijden uit Wemmel en de 
wijde omgeving leert dansen in verschillende genres, 
pakt opnieuw uit met een dansvoorstelling in de 
grote zaal van de Zandloper. 

Ik dans woorden is een totaalvoorstelling die ge-
danst wordt door de deelnemers aan de ateliers van 
S.T.E.P.S., en is het resultaat van een intense voorbe-
reiding tijdens de lessen. ‘Niemand wordt verplicht, 
maar iedereen die bij ons danst – of hij nu 3 of 60 
jaar is – wordt uitgenodigd om mee te doen’, zegt 
Ann Caestecker van S.T.E.P.S. Ann schreef zelf een 
verhaal dat de verschillende dansscènes met elkaar 
verbindt. Ik dans woorden gaat over Lee, een vrouw 
van 38 die haar geheugen kwijtspeelt nadat ze van 
de trap is gevallen. Ze weet zelfs niet meer dat ze 
getrouwd is of wat ze leuk vindt. Haar echtgenoot, 
Guy, en haar beste vriendin, Amy, helpen Lee om 
haar geheugen terug te krijgen. En dat gebeurt – na-
tuurlijk – met dans, maar ook met gedichten.

Tickets voor deze voorstelling zijn te koop vanaf 
eind januari. De Gezinsbond zorgt voor een babysit 
tijdens de voorstellingen. (MB)
13.30 en 16.30 uur – GC de Zandloper • info: Ann 
Caestecker, 0496 31 29 06

zaterdag 18 maart
Frivole Framboos: Troppo Maturo
Lions Club Brussel Hoofdstad
20 uur – GC de Zandloper
Lions Club Brussel Hoofdstad organiseert ten voordele van haar 
sociale werken de nieuwste muzikale humorvoorstelling van De 
Frivole Framboos: Troppo Maturo.
tickets verkrijgbaar via www.dezandloper.be 
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met een passie

Memoires van een 
ballonvaarder
Hammenaar François Schaut (86) was pionier in de warmeluchtballonvaart. 
Over zijn ervaringen schreef hij het boek Kriskras doorheen ballonvaart. 
De Belgische Ballonvaart Federatie gaf hem een Lifetime Achievement Award, 
van de Koninklijke Belgische Aero-club kreeg hij een erediploma.
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H et was al in 1946 dat François 
Schaut zijn eerste doopvlucht 
in een luchtballon maakte. Hij 

kreeg de microbe van zijn vader, Alidore 
Schaut. Hij was militair in de kazerne 
Eckstein in Zellik en een zogenaamde 
aérostier. Hij maakte kabelballons voor 
het leger, maar er werd in Zellik ook met 
‘vrije’ gasballons gevaren. Onmiddellijk 
na de Tweede Wereldoorlog kwamen de 
ballonvaarders uit Brussel, die hun mate-
riaal tijdens de oorlog voor de Duitsers 
verborgen hadden gehouden, naar zijn 
ouders in Zellik om hun ballons terug 
vliegklaar te maken. Schaut: ‘Op den 
duur maakten wij ook onze eigen 
gasballons. Van katoen dat luchtdicht 
werd gemaakt met een mengeling van 
lijnolie en vernis, en daarna van katoen 
dat met rubber werd bedekt.’

In de Eerste Wereldoorlog hadden lucht-
ballons nog militair nut, maar in de 
Tweede niet meer. Tussen de oorlogen 
door was ballonvaart wel een populaire 
sport geworden. Vaandeldrager van de 
Belgische ballonvaart was Ernest 
Demuyter. Schaut: ‘Dat was een Gente-
naar die in Brussel woonde. Hij won als 
eerste Belg definitief de Gordon Bennett 
Cup, een wisselbeker genoemd naar een 
Amerikaanse uitgever en sportfanaat, 
die je als land drie keer na elkaar moest 
winnen om er definitief de eigenaar van 
te worden. Demuyter is daarin geslaagd 
in 1922, 1923 en 1924 – net als in 1920, 
1936 en 1937.’ Om de wedstrijd te winnen 
moest je een zo lang mogelijke afstand 

afleggen met de ballon. Dat klinkt 
eenvoudig, maar in een tijd zonder 
accurate weersvoorspellingen, gps of 
mobiele telefoonverbindingen was het 
een hachelijke onderneming. ‘Soms 
duurde een vlucht twee dagen en 
nachten, en duurde het een week voor 
er nieuws volgde over de ballonvaarder. 
Bij de landing moest die getuigen 
zoeken, en ervoor zorgen dat hij met zijn 
materiaal terug thuis raakte.’ Toen 
Demuyter in 1922 won, was hij met zijn 
ballon, de Belgica, in 25 uur 1.372 kilome-
ter ver gevlogen, van Genève tot in 
Roemenië. In 1937 vloog hij in 46 uur 
1.396 kilometer, van Brussel tot in 
Letland. De exploten maakten hem zeer 
populair. De start van de wedstrijd in 
Brussel in 1924 werd bijgewoond door 
200.000 toeschouwers.

Het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog betekende een voorlopig einde 
van de Gordon Bennett Cup. Toch heeft 
François zelf ook deelgenomen aan de 
wedstrijd toen die in 1979 hernomen 
werd. Samen met zijn collega Albert 
Vanden Bemden steeg hij op vanuit 
Long Beach in Los Angeles. ‘Het evene-
ment was meer een show geworden dan 
een echte wedstrijd, maar het was toch 
een belevenis.’ 

De vlucht van de twee Belgen eindigde 
in een sinaasappelplantage en was lang 
niet de enige vlucht van Schaut in het 
buitenland. Ongelukken heeft hij nooit 
meegemaakt. ‘Als de wind aanwakkerde, 

kwam je wel eens wat harder 
neer, maar dat is altijd goed 
afgelopen. Een verstuikte voet 
door over een veld in een gracht 
te springen, is het ergste dat er 
gebeurd is.’

Van gas naar 
warme lucht
Schaut maakte de evolutie van 
gasballons naar warmeluchtbal-
lons mee vanop de eerste rij, en 
vertelt erover in zijn boek. ‘Na de 
oorlog vloog men met aardgas. Dat was 
het goedkoopst. Maar naarmate ze daar 
meer butaan aan zijn beginnen toe te 
voegen, had dat gas geen opstijgings-
kracht meer. Toen moesten we uitkijken 
naar waterstofgas, maar dat was brand-
baar en ontplofbaar, en dus gevaarlijker. 
In 1969 heeft het Bestuur der Lucht-
vaart mij gevraagd een Engelsman te 
vergezellen die de eerste demonstratie 
van een moderne warmeluchtballon in 
België kwam geven. Daarbij wordt de 
lucht in de ballon dus opgewarmd, zodat 
die lichter wordt en de ballon opstijgt. 
Een gemakkelijkere en goedkopere 
oplossing.’

François en zijn vrouw Paula Van de 
Velde stikten in hun garage met hun 
huishoudnaaimachine de eerste ‘Belgi-
sche’ constructie van een moderne 
warmluchtballon. De enorme ballon, die 
ze vandaag nog bewaren op hun zolder, 
kreeg de naam OO-SWF en rode en gele 
strepen. 
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‘Hebt u geen ballon 
gezien?’
Na het boek en de bekroningen door de 
Belgische Ballonvaart Federatie en de 
Koninklijke Belgische Aero-Club is 
Schauts actieve carrière nu definitief 
afgesloten. Al doet hij af en toe nog wel 

een vluchtje samen met zijn dochter en 
de kleinzonen die de fakkel overnamen.
Paula stond in die 67 jaar passie voor 
ballonvaart steeds aan de zijde van haar 
man. ‘Alleen kan een ballonvaarder niets 
doen’, weet zij. ‘Als hij geen crew en geen 
volger heeft, kan hij niets beginnen. Na 

het opstijgen moet alles snel opgeruimd 
worden en opgeladen in de aanhangwagen, 
om achter de ballon aan te gaan. In het 
begin hadden we nog geen radio of gsm. 
Telkens ik hem tijdens de vlucht uit het 
oog verloor, moest ik op zoek naar een 
telefoon. Dan belde ik naar een vriend, 
die hij altijd belde na zijn landing om zijn 
coördinaten door te geven.Of je moest 
aan de mensen die buiten zaten of 
wandelden vragen of ze geen ballon 
hadden gezien. Dat was dikwijls plezant, 
want we gingen onderweg ook wel eens 
een terrasje doen.’

Michaël Bellon

François Schaut (86 ans), habitant de Hamme, a été un pionnier de la montgolfière. Durant 
67 longues années, il a traversé le ciel en montgolfière. Il a écrit le livre Kriskras doorheen 
balloonvaart (« Parcourir le ciel en montgolfière ») qui relate ses expériences. Il y parle, 
entre autres, de l’évolution des ballons à gaz vers les ballons à air chaud, et de la première 
construction « belge » d’un ballon à air chaud moderne. C’est avec l’aide de son épouse 
Paula Van de Velde qu’il l’a cousu dans leur garage avec leur machine à coudre domestique. 
La carrière active de Schaut est désormais définitivement terminée. Même s’il vole encore 
occasionnellement avec sa fille et ses petits-fils qui ont repris le flambeau.

FR
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nieuws uit het centrum

dinsdag 14 februari
Jonas Meersmans & 
Nikki Verlinden 
Foyer Do Mundo
MUZIEK 

20 uur - Foyer van GC de Muze 
van Meise 
Jonas Meersmans maakt 
instrumentale landschappen op 
akoestische gitaar. Nikki Verlinden 
studeerde zowel klassieke als 
jazzviool. Live brengen ze een 
dialoog tussen akoestische 
gitaar en viool, soms benoemd 
als neoklassiek, met ruimte voor 
improvisatie. Met een voorpro-
gramma door studenten van de 
Akademie voor Muzische 
Kunsten Meise. 
tickets: 11 euro (voorverkoop),
12 euro (kassa) 

vrijdag 17 februari  
Thomas Smith
Rebel 
HUMOR 

20 uur - GC de Muze van Meise 
Voor Thomas is het glashelder: 
hij is zélf verantwoordelijk voor 
de miserie in zijn leven. (En 
misschien ook wel een beetje 
voor die van anderen.) Vakantie-
ruzies, zeilboten, melocakes, 
wokecultuur en koppeltherapie. 
Eerlijkheid klinkt hard, maar slag 
en stoot horen niet zachter. 
Wees gerust, hij laat de zaal 
altijd proper achter. (Of toch 
meestal.) Ten aanval! 
tickets: 14 euro (voorverkoop,
16 euro (kassa)

vrijdag 17 maart
Zeppos – Het 
Mercatorspoor
FILM

14 & 20 uur – GC de Zandloper
Twee jongeren, Benjamin en 
Slien, worden meegesleurd in 
een historisch avontuur. Carry 
Goossens kruipt in de huid van 
de legendarische Kapitein 
Zeppos, het hoofdpersonage uit 
de gelijknamige iconische VRT- 
televisiereeks uit de jaren 60.
tickets: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

 • 

vrijdag 3 februari
Adam & Eva
FILM

14 & 20 uur – GC de Zandloper
De levenslust van de neerslachti-
ge professor Adam (Bob De 
Moor) wordt aangewakkerd als 
hij verliefd wordt op Eva (Peggy 
Schepens) en er een mooie 
vriendschap ontstaat met de 
zieke Michel (Marijn Devalck).
tickets: 3 euro (voorverkoop),
4 euro (kassa)

 • 

woensdag 8 februari tot 
maandag 6 maart
Martina Träger
Walk out
FOTOTENTOONSTELLING

Maandag tot en met zaterdag: 9 
tot 20 uur; zondag: 11 tot 15 uur 
– GC de Zandloper
Martina toont ons augmented 
reality, (AR-)fotografie. Deze 
techniek verbindt de realiteit en 
de virtuele wereld met elkaar. 
Geboeid door fotografie en met 
oog voor detail, gaat zij op zoek 
naar beelden. Soms vanuit een 
persoonlijke beleving, een 
observatie, een momentopname 
of minuten stilstaan … 
tickets: gratis

donderdag 9 februari  
Stokman en vos 
Een zoen van toen 
MUZIEK 

14 uur - GC de Muze van Meise 
Met hun Golden Oldies-pro-
gramma Een zoen van toen 
hebben Astrid Stockman en 
Liesbeth Devos (aka Stokman en 
Vos) een glasheldere missie: 
senioren verblijden met pareltjes 
uit ons muzikaal cultureel 
erfgoed. Samen met Stijn 
Bettens op de accordeon 
trakteren ze het publiek op hun 
favoriete meezingers. Senioren-
raad Meise biedt je bij deze 
voorstelling een gratis drankje 
aan. 
tickets: 8 euro (voorverkoop),
10 euro (kassa)

 • 

dinsdag 21 maart
Theater van A tot Z
Anoroc (+16)
THEATER

20 uur – GC de Zandloper
Anoroc – muzikaal poëzie-
programma voor Nederlands-  
én anderstaligen
Drie acteurs en het blazers- 
ensemble BREATHE brengen 
gedichten van Nederlandstalige 
schrijvers die passen bij de 
voorbije jaren. Een poëziepro-
gramma over een universeel 
thema, soms serieus, soms 
emotioneel, soms met humor.
tickets: 7 euro (voorverkoop), 12 
(kassa)

 •  • 

zondag 5 februari
Shaun het schaap: het ruimteschaap (3+), 
De bad guys (5+)
ONTBIJTFILMS

Ontbijtfilms met schaap en wolf
GC de Zandloper en café Cultuur Bar Bar organiseren 
opnieuw een film met ontbijt. Kom zondagochtend 
genieten van het ontbijt in Cultuur Bar Bar en trek 
daarna de zaal in voor een goede animatiefilm. De 
jonge cinefielen kunnen zelfs kiezen: in de parketzaal 
speelt voor drieplussers en hun familie Shaun het 
schaap: het ruimteschaap. De film is gebaseerd op de 
gelijknamige serie van de makers van Chicken Run, 
waarin het verdwaalde buitenaardse wezentje Lu-La op 
de boerderij terechtkomt. In de theaterzaal staat dan 
weer De bad guys op het programma, een actiekome-
die voor vijfplussers en hun familie. Daarin probeert de 
dierenbende roofovervallers onder leiding van Mr. 
Wolf iedereen te doen geloven dat ze hun leven 
hebben gebeterd. Beide films zijn Nederlands gespro-
ken en Nederlands ondertiteld. Reserveren voor het 
ontbijt is verplicht en kan tot maandag 30 januari. 
Enkel ontbijt reserveren is niet mogelijk. (MB)
9 uur (ontbijt), 10 uur (film) – GC de Zandloper
tickets: (voorverkoop enkel film), 4 euro (kassa enkel 
film), 15 euro (ontbijt en film +12 jaar), 10 euro (ontbijt 
en film -12 jaar)

 •  •  (Shaun het schaap)
 •  (De Bad Guys)
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TICKETS EN INFO 
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel • 
info@dezandloper.be , tel. 02 460 73 24, www.dezandloper.be
Openingsuren: ma van 9 tot 12 uur, di, wo, do, vr van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 17 uur. Tijdens schoolvakanties zijn we 
tot 16 uur open. Tijdens het weekend is het onthaal gesloten.  

TICKETS EN INFO 
GC de Muze van Meise, Ann Christy-plein 6 – 1860 Meise 
demuzevanmeise@meise.be, tel. 02 892 24 40 (bereikbaar: 
di tot vr 10-12 uur), www.demuzevanmeise.be 
Openingsuren: di, wo en do 14 tot 17 uur, za 10 tot 12 uur

vrijdag 31 maart
Grof Geschud
Broeden
HUMOR

20 uur – GC de Zandloper
Na het in de pers bejubelde 
debuut Lijmen, waarin Lander 
Severins en Myrthe van Velden 
hun symbiotische liefde tot op 
het bot analyseerden, is er nu 
Broeden. Hun relatie heeft niet 
standgehouden, het duo wel, 
voorlopig. Wees getuige van het 
hilarische en ontroerende relaas 
van deze ex-geliefden.
tickets: 16 euro (voorverkoop),
18 euro (kassa)
 

Meer info over  : www.dezandloper.be/nl/taaliconen

donderdag 9 februari
Guga Baúl en Jonas Van Thielen
Badje vol met stroop
HUMOR

Terug naar de jaren 80 en 90
Iedereen kent de onnavolgbare stemmenimitator Guga Baúl, 
en ook theateracteur Jonas Van Thielen is bekend van 
televisieprogramma’s als Ten oorlog en Tegen de sterren op, 
waar hij Baúl tegen het lijf liep. De twee vrienden zijn allebei 
geboren in 1986. Ze bouwden een hele show rond hun 
voorliefde voor Vlaamse films en televisie uit de jaren 80 en 
90. In Badje vol met stroop vertellen ze enthousiast over 
reeksen als Postbus X, Kulderzipken, FC De Kampioenen en 
De Droomfabriek, en brengen ze een hommage aan Urbanus 
en zijn succesvolle films Hector en Koko Flanel. Guga en 
Jonas hebben zich zodanig verdiept in al die series en films 
dat ze er onderlinge verbanden en verborgen verhalen in 
beginnen te zien. Waar dat badje vol met stroop op slaat, dat 
moet je dus maar zelf gaan ontdekken. (MB)
20 uur – GC de Zandloper • tickets: 18 euro (voorverkoop),
20 euro (kassa) •  • LAATSTE TICKETS

zaterdag 18 & zondag 19 februari
Brussels Volkstejoêter
De zugezeide zeeke
THEATER

Brussels Volkstejoêter viert Molière
Het Brussels Volkstejoêter is al jaren vaste gast in GC 
de Zandloper en viert er dit keer een verjaardag. Meer 
bepaald de vierhonderdste verjaardag van de Franse 
toneelauteur Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend als 
Molière. De tijdgenoot van Lodewijk XIV schreef tal van 
stukken, en een van de bekendste is wel Le malade 
imaginaire of De ingebeelde zieke, dat in het Brussels 
dialect zoveel betekent als De zugezeide zeeke. Het 
stuk gaat over de rijke gierigaard Argan die zich zijn 
ziekte inbeeldt, maar geen zin heeft om de dure 
doktersrekeningen te betalen. Daarop probeert de 
hypochonder zijn dochter aan zo’n dokter uit te 
huwelijken. Voor het Brussels Volkstejoêter is dit 
gesneden koek voor een lichte komedie in onversneden 
Brussels dialect. (MB)
20 uur (zaterdag) en 15 uur (zondag) – GC de Zandloper 
tickets: 17 euro (voorverkoop), 19 euro (kassa)

zaterdag 25 maart
Sprookjes enzo 
Click (+3)
FAMILIE

15 uur – GC de Zandloper
Een interactieve circusvoorstel-
ling voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Kom met licht in je ogen. Wij 
zorgen voor lampen. Click. 
tickets: 7 euro (voorverkoop), 
9 euro (kassa)

 •  • 
 • 

Sinds kort zijn er enkele nieuwe medewerkers in GC de 
Zandloper aan het werk. Aan het onthaal zijn Silke Hermans 
en Sandra Scholiers twee nieuwe gezichten die - samen met 
Inge Demeestere - onze ploeg van ‘Medewerkers Administratie 
en Communicatie’ bevrouwen. Zij vervangen ex-collega 
Nadine Poty, die op verdiend pensioen ging, en Caro Renckens, 
die een nieuwe staffunctie bij vzw de Rand bekleedt. Silke 
woont in Laken en werkte voorheen op de communicatie-
dienst van Wemmel. Sandra woont in Dilbeek en maakt de 
overstap van CC Dilbeek. Ook in onze technische ploeg 
gebeurde een wissel van de wacht: Wim Van Belle uit 
Merchtem volgt Wouter Vekeman op en  is samen met Lucas 
Couvreur en stagiaire Fiebe Van Praet verantwoordelijk voor 
alle technische opvolging van onze werking. Wim maakt de 
overstap van de PA-firma ‘AB Sound’ naar GC de Zandloper.
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C U LT U U R

podium

Hoe ben jij verknocht geraakt?
‘Mijn vader zong thuis heel veel, mijn ouders hielden van 
klassieke muziek. Ze stuurden me naar notenleer en ik leerde 
viool spelen. Het zingen kwam eerder toevallig in mijn leven. 
Mijn leerkracht viool zong zelf ook, en na de vioolles zong hij 
samen met mijn broer en mij duetjes van klassieke muziek. 
Gewoon omdat we dat leuk vonden. Zo is het zingen een deel 
van mijn leven geworden. Het ingangsexamen aan het conser-
vatorium op mijn achttiende was het logische vervolg.’

Wat mag het publiek in de Sint-Servaaskerk verwachten 
van La Serenata? 
‘Een trip. In die zin dat La Serenata helemaal geen klassiek 
concert is, maar wel een onderdompeling in gevoelens. La 
Serenata gaat over de liefde, van de felste ruzies tot de heel 
zoete momenten. Ik vind het een heel associatieve voorstelling. 
We laten het publiek heel veel ruimte om weg te dromen, zelf 
na te denken, zelf te voelen wat het wil voelen. Muziek en 
woorden hebben die kracht. Net daarom ben ik zo verslaafd 
aan muziek. Het brengt je uit je denken en in je gevoel, naar 
dingen die je misschien al heel lang vergeten was.’

‘Pieter (Embrechts, red.) zingt ook tijdens de voorstelling. Zo 
brengt hij onder meer een nummer van Tom Waits, waarna ik 
meteen een aria van Monteverdi breng. De nummers vloeien in 
elkaar over en het verschil tussen de stijlen verdwijnt. De 
muziek en de poëzie nemen over, versterkt door de scenografie 
van Anne Marcq en de locaties waar we spelen. Een kerk heeft 
iets bijzonders, en dat heeft niets met katholicisme te maken. 
De akoestiek klinkt er sowieso anders.’

N oémie Schellens heeft een prachtige sopraanstem die 
niemand onberoerd laat. Ze bracht er het publiek in 
de Opéra Bastille in Parijs mee in vervoering, net als 

dat van de Opéra de Bordeaux, Opera Dresden, De Munt, 
Bozar, De Singel en op zoveel andere plaatsen. Maar voor GC 
de Zandloper komt ze naar de Sint-Servaaskerk in Wemmel. 
Samen met verteller-muzikant Pieter Embrechts en gitarist 
Maarten Vandenbemden bezingt ze de liefde in al haar schoon-
heid en lelijkheid, de intimiteit, hilariteit, grilligheid, intensiteit, 
vurigheid, gulzigheid, geilheid, onnozelheid, wijsheid, helaas-
heid en tederheid.

La Serenata brengt klassieke muziek en opera heel dichtbij. 
Net zoals Noémie eerder deed als cultureel ambassadeur van 
haar thuisstad Leuven, toen ze opera letterlijk naar de straat 
bracht. Moet opera toegankelijker worden? ‘Opera is eigenlijk 
heel toegankelijk, er is vooral een mentale drempel’, vertelt 
Noémie. ‘Iedereen zou er eens van moeten proeven. Ga kijken, 
samen met iemand die er al voor gewonnen is. Stap die menta-
le drempel over. Die livemuziek, de zang, het orkest, het decor 
… het is allemaal zo overweldigend.’

‘Kies je eerste opera goed’, vervolgt Noémie. ‘Ga kijken naar De 
Toverfluit van Mozart, Les Pêcheurs de Perles van Bizet, La 
Traviata van Verdi, of La Bohème van Puccini. Dat zijn opera’s 
die op het gevoel geschreven zijn, zonder heel ingewikkelde 
muziek. De taal hoeft geen probleem te zijn, de muziek wordt 
vertaald: er is altijd boventiteling.’

Sopraan Noémie Schellens over La Serenata

‘Muziek en poëzie 
nemen over’
In het zuiden van Italië is de traditie van La 
Serenata nog springlevend: met de gitaar de 
liefde en het leven bezingen onder het balkon 
van de aanstaande bruid. Sopraan Noémie 
Schellens, gitarist Maarten Vandenbemden en 
verteller-zanger Pieter Embrechts doen het op 
hun manier in de Sint-Servaaskerk in 
Wemmel. ‘Muziek en woorden hebben de 
kracht om je mee te voeren, je te laten dro-
men en voelen. Dat heb ik nodig in mijn 
leven’, vertelt Noémie. Een gesprek over 
opera, film en een flow van gevoelens.
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uit de stuurgroep

Hans Deboeck
‘Ik wil iets terugdoen voor de Zandloper’

De Stuurgroep van GC de Zandloper laat 
het gemeenschapscentrum bruisen. 
Maar wie zijn de leden ervan en waarom 
doen ze graag wat ze doen? We laten 
elke maand een lid van de Stuurgroep 
aan het woord. Hans Deboeck (57) is 
deze maand aan de beurt.

Hans Deboeck groeide op in Wemmel. 
Hij zette zijn eerste stapjes in de Sint-Jozefs- 
school, vervolgens liep hij school in 
Merchtem en Strombeek en ook in 
Campus Wemmel. Daar vertoefde hij 
tijdens de middag als student in de oude 
Zandloper. Hans heeft na al die jaren 
dan ook een bijzondere band met 
Wemmel opgebouwd. ‘Ik ben met een 
echte Wemmelse getrouwd: Hilde Van 
Dingenen (60), tot voor enkele jaren 
zaakvoerster van de traiteurszaak aan 
de Sint-Servaaskerk’, zegt Hans. ‘In 2019 
kreeg ze een hersenbloeding en moest 
ze de zaak stopzetten. We wonen nu aan 
het Uilenspiegelpark in Relegem, maar 
Wemmel is letterlijk nooit veraf. De 
achterkant van onze tuin vormt de grens 
met Wemmel.’

Wainke
Wie regelmatig in Wemmel komt, kent 
Hans misschien beter als ‘Wainke’, een 
bijnaam die hij veertig jaar geleden 
kreeg – gewoon omdat het goed klonk 
en de namen van twee tantes in de 
familie daarnaar verwezen. Hij presen-
teerde jarenlang het Hooghuisfestival, 
waar hij de groepen aankondigde. 

Daarna deed hij dat ook op het Jaar-
markfestival. 

Hij speelde jarenlang muziek in een 
groep, en trad zo regelmatig op in 
Wemmel, maar zeven jaar geleden koos 
hij voor een andere uitdaging. ‘Sinds 
september ’22 wijd ik me voor 100 
procent aan het kindertheater’, gaat 
Hans verder. ‘Op vraag van regisseur 
Fred Vanderlinden ging ik meespelen bij 
kindertheatergroep ’t Kinderuur in 
Sint-Genesius-Rode. En dat doe ik 
inmiddels al zeven jaar. Begin dit jaar 
richtte Fred, samen met een paar 
andere gelijkgestemden, kindertheater-
groep Pagadder & Ko op in Koningslo. 
We spelen nu ons allereerste stuk en 
kijken er echt naar uit. Last van planken-
koorts heb ik niet, ik denk dat optreden 
in mijn genen zit.’

‘Kijken en luisteren’
Hans is het nieuwste lid van de Stuur-
groep. ‘Ik heb al een vergadering meege-
maakt en ik kijk en luister vooral’, vertelt 
Hans. ‘Het is allemaal nieuw voor mij. Ik 
heb me kandidaat gesteld, omdat ik iets 
wil terugdoen voor GC de Zandloper. Ik 
heb er immers verschillende keren 
mogen optreden. De Stuurgroep be-
staat uit een fijne groep mensen die iets 
willen verwezenlijken voor GC de 
Zandloper. Ze proberen om van het 
gemeenschapscentrum iets moois te 
maken. Dat spreekt me zeker aan.’ (JH)
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Hoe kwam La Serenata tot stand?
‘De coronaperiode was een trieste tijd voor 
veel artiesten. We mochten en konden niet 
meer optreden. Daarom zijn Pieter en ik 
samengekomen om een online streaming-
voorstelling te maken rond poëzie en 
muziek. We brachten gitarist Maarten 
Vandenbemden erbij, dat is een ongelofelijke 
topgitarist waar ik al lang mee samenwerk. 
Onze online voorstelling werd een groter 
succes dan we gehoopt hadden. Mensen 
vroegen of we er niet meer mee konden 
doen, dus na corona hebben we de titel La 
Serenata gehouden, maar de voorstelling 
inhoudelijk nog meer uitgewerkt. Het is 
heerlijk om daarvoor ook met een sceno- 
grafe samen te werken die haar heel eigen 
poëtische visuele taal in onze muzikale taal 
mengt.’

Adam Driver en #MeToo
Je acteert ook. Je was nog maar net in de 
film Annette te zien. 
‘Het was maar een kleine rol, hoor. Annette 
is een film waar uitsluitend in gezongen 
wordt. De filmmakers zochten vijf vrouwen 
die de hoofdrolspeler – Adam Driver – aan-
klagen voor grensoverschrijdend gedrag. Ik 
speel mee in drie scènes. Meteen straffe 
scènes, het was een heel toffe ervaring. Ook 
de Belgische artieste Angèle was een van die 
vijf vrouwen.’

Je was ook te zien in de film A quiet 
passion, en dichter bij huis in Achter de 
wolken, Zuidflank en Code 37. Is acteren 
een heel andere wereld?
‘Ik heb de muziek en film altijd heel graag 
gecombineerd. Tijdens je opleiding aan het 
conservatorium krijg je ook toneel- en 
theaterles. Ik ben al van jongs af aan een 
gigantische filmfanaat. Dus acteren past me 
perfect.’ ‘Ik speel mee in de nieuwe RTBF-serie 
Astra. De pilootaflevering is opgenomen, de 
rest volgt in november. Ik speel de vrouw 
van de hoofdrolspeler, ook zangeres trou-
wens, die verdwijnt. Tijdens veel flashbacks 
kom je veel van haar leven te weten.’

Bart Claes

donderdag 2 maart
Pieter Embrechts, 
Noémie Schellens & 
Maarten Vandenbemden
La Serenata
MUZIEK

20 uur – Sint-Servaaskerk Wemmel
tickets: 23 euro (voorverkoop),
25 euro (kassa) 
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D e Rand doet het economisch 
erg goed. Dat vertaalt zich ook 
in de werkgelegenheidscijfers. 

‘In 2021 waren er in totaal 213.288 
arbeidsplaatsen in de Vlaamse Rand’, 
zegt Jemima Bidee, arbeidsmarktadviseur 
voor Vlaams-Brabant bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB). ‘Ter vergelij-
king: in Vlaams-Brabant waren er dat 
474.922. De Rand neemt dus 44,9 % van 
de arbeidsplaatsen voor zijn rekening.’
Opvallend daarbij is dat gemeenten die 
veel arbeidsplaatsen tellen vaak ook de 
meeste werklozen hebben. In Machelen 
waren er in 2021 bijvoorbeeld 86.375 
arbeidsplaatsen, maar de werkloos-
heidsgraad was er met 7,39 % de op een 
na hoogste van de provincie. Vilvoorde 
telde het op twee na hoogste aantal 
werklozen (7,35 % tegenover 27.000 
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Een regio 
die werkt
De Rand is een zeer actieve regio die veel arbeids-
plaatsen creëert. Maar er is ook een maar. Terwijl 
heel wat vacatures niet ingevuld geraken, zijn er toch 
behoorlijk wat werkzoekenden. In de Rand en zeker 
ook in het nabijgelegen Brussel. Hoe komt dat? 
Wat wordt eraan gedaan? En welke rol spelen de 
faciliteitengemeenten daarin?

Une région très active

De Rand est une région active qui crée de 
nombreux emplois. Certains postes 
vacants ne sont pas pourvus, mais il y a 
aussi beaucoup de demandeurs d’emploi. 
Dans le Rand et à Bruxelles. Pourquoi ? 
Que fait-on à ce sujet ? Et quel rôle y 
jouent les communes à facilités ? 

Comment est-il possible qu’une région 
productive de premier plan ait quand 
même le taux de chômage le plus élevé ? 
« Ces dernières années, nous observons 
en Belgique et en Flandre une transition 
vers une économie de services à forte 
intensité de connaissances, selon la 
récente étude RVA. Par conséquent, les 
emplois créés en ville correspondent 
moins bien aux demandeurs d’emploi 
souvent peu qualifiés qui s’y trouvent 
également », explique Jemima Bidee, 
conseillère en matière de marché du 
travail pour le Brabant flamand au sein de 
l’Office flamand de l’emploi et de la 
formation professionnelle (VDAB). 

Les lacunes linguistiques semblent 
également être un des facteurs 
déterminants du taux de chômage plus 
élevé. Les communes à facilités arrivent 
en tête de classement : à Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem et 
Rhode-Saint-Genèse, entre 60 et 70 % 
des demandeurs d’emploi ont des lacunes 
linguistiques en néerlandais. À Linkebeek 
et Drogenbos, ils sont entre 70 et 80%.

FR
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arbeidsplaatsen). De werkloosheids-
graad in heel Vlaanderen bedraagt zo’n 
5,80 %. De werkzaamheidsgraad – het 
deel van de actieve bevolking dat aan het 
werk is – ligt in de Rand dan ook iets lager 
dan in de rest van Vlaanderen: 73,4 % 
tegenover 74,2 % (cijfers van 2018),  
met als uitschieters naar beneden de 
faciliteitengemeenten Kraainem (66,0 %) 
en Wezembeek-Oppem (67,7 %).

Taalachterstand
Hoe kan het dat een productieve 
topregio toch de hoogste werkloos-
heidscijfers heeft? Bidee: ‘Volgens de 
recente RVA-studie Geografische 
spreiding van de werkloosheid is werk-
gelegenheid vaak geconcentreerd in 
grootsteden en centrumsteden. De 
laatste jaren zien we in België en Vlaan-
deren steeds meer een transitie naar 
een kennisintensieve diensteneconomie. 
Daardoor stemt de jobcreatie in de stad 
minder goed overeen met de vaak 
kortgeschoolde werkzoekenden daar.’
Machelen en Drogenbos hebben in de 
Rand het hoogste aantal laaggeschoolde 
werkzoekenden, respectievelijk 43,7 % 
en 43,2 % (cijfers van 2020). Linkebeek 
het laagste (22,9 %), maar dat kent dan 
weer het hoogste aantal hooggeschool-
de werkzoekenden (48,4 %).

Taalachterstand lijkt een van de bepalen-
de factoren voor de hogere werkloos-
heidscijfers. Terwijl in Vlaanderen 21 % 
van de werkzoekenden weinig kennis 
heeft van het Nederlands, ligt dat in de 
Rand hoger. De faciliteitengemeenten 
spannen daarin de kroon: in Wemmel, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Sint-Genesius-Rode hebben tussen 
60 % en 70 % van de werkzoekenden 
een taalachterstand Nederlands, in 
Linkebeek en Drogenbos zelfs tussen 
70 % en 80 %.

De Rand telt ook een veel hoger aantal 
werkzoekenden met een migratieachter-
grond: 51,2 % in Zaventem en Vilvoorde, 
56,3 % in Machelen, tegenover 33,3 % in 
Vlaanderen. De VDAB doet heel gericht 

inspanningen om de grote groep kwets-
bare werkzoekenden aan het werk te 
helpen, legt Bidee uit. ‘We zetten sterk 
in op competentieversterking, zoals 
leren op de werkvloer. In de Rand 
hebben we daarbij specifiek aandacht 
voor anderstaligen, met taalcoaching en 
taalondersteuning op de werkvloer.’

Samenwerken met Brussel
De werkgelegenheidsituatie stopt 
natuurlijk niet aan de gewestgrenzen. 
Ook Brussel kent een jonge bevolking 
met een hoog aantal werkzoekenden: 
83.536 in mei 2022. En dat terwijl 
Vlaams-Brabant net met een grote 
arbeidsmarktkrapte kampt: een goede 
9.000 vacatures raken niet ingevuld. 
Helaas zijn ’s lands gewesten niet altijd 
communicerende vaten, en ervaren 
Brusselse werkzoekenden verschillende 
drempels om aan de slag te kunnen in de 
Vlaamse Rand.

Talenkennis is er daar een van, zo blijkt 
uit een recente arbeidsmarktanalyse van 
de VDAB en zijn Brusselse tegenhanger 
Actiris. Vacatures in Vlaams-Brabant 
vragen in 85 % van de gevallen een 
goede tot zeer goede kennis van het 
Nederlands, terwijl de meeste Brusselse 
werkzoekenden Franstalig zijn, en maar 
7 % van hen zegt een goede kennis van 
de tweede landstaal te hebben. Daarom 
zetten beide organisaties al enkele jaren 
in op taalopleiding en taalcoaching op 
de werkvloer. Met succes: tussen 2017 
en 2019 nam het aantal Brusselse 
werkzoekenden dat zo’n opleiding 
volgde bij de VDAB met 40 % toe.

Ook de scholingsgraad van heel wat 
Brusselse werkzoekenden stemt niet 
overeen met de arbeidsmarktsituatie. 
Zowel in Brussel zelf als in Vlaams-Bra-
bant is het aantal vacatures voor kortge-
schoolden sterk afgenomen. Daarom 
hebben VDAB en Actiris een lijst opge-
steld met vacatures in Vlaams-Brabant 
waarvoor Brusselse kortgeschoolden in 
aanmerking komen. Dat de samenwer-
king succes kent, blijkt onder meer uit 

I N F O R M AT I E

rand-nieuws

mobiliteitsenquêtes: tussen 2014 en 2019 
steeg het aantal Brusselaars dat naar 
Vlaams-Brabant, en dan voornamelijk  
de Vlaamse Rand pendelde met 17,2 %. 
Concreet zijn dat dagelijks meer dan 
6.000 extra Brusselse pendelaars.

Vooruitgaan door samen 
te werken
‘De samenwerking met Actiris loopt al 
enkele jaren,’ zegt Geert Pauwels, 
directeur van de VDAB Brussel, ‘maar 
sinds kort richten we onze communicatie 
voor het eerst ook echt naar de Vlaamse 
werkgevers. Daarvoor spraken we vooral 
de Brusselse werkzoekenden aan, maar 
ook voor de werkgevers liggen hier 
natuurlijk kansen om hun vacatures  
in te vullen.’

Ook in de omgekeerde richting, van de 
Rand naar Brussel, wordt er druk 
gependeld. De uitgaande pendel (men-
sen die buiten de gemeente werken) in 
de Rand is het sterkst in de zes facilitei-
tengemeenten, met cijfers boven de 90 
%, waarvan het leeuwendeel wellicht 
richting hoofdstad. En dat loont duide-
lijk: het gemiddelde netto belastbaar 
inkomen per aangifte was in 2018 in de 
faciliteitengemeenten 44.857 euro, 
tegenover 40.233 euro in de Vlaamse 
Rand en 35.388 euro in Vlaanderen. 
Koploper is Sint-Genesius-Rode met 
49.632 euro, Drogenbos bungelt aan de 
staart met 30.239 euro.

Wat brengt de toekomst voor de 
werkgelegenheid in de Vlaamse Rand? 
‘De werkzaamheidsgraad stijgt, maar we 
zijn er nog niet’, waarschuwt Bidee. ‘De 
doelstelling van de Vlaamse overheid is 
om tegen 2030 een werkzaamheids-
graad van 80 % te halen. Dat blijft een 
grote uitdaging, zeker in de Rand en met 
betrekking tot de kwetsbare groepen. 
Het blijft van belang om die met speci-
fieke acties te ondersteunen.’

Jan Haeverans
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naar waar gaat de reis?

Sophie Bostoen (40) is afkomstig van Zellik, ging in Jette naar 
school, werkt in Brussel als vertegenwoordigster en woont in 
Wemmel. ‘Ik kom hier in het Esso-tankstation aan de Diepestraat 
tanken. Ik zweet wat en heb het warm: dat komt omdat ik net 
ben gaan sporten in de tennisclub in Wemmel. Ik ben er al negen 
jaar lid. Het is een toffe club. Na de tankbeurt rij ik naar huis. 
Wemmel is een leuke gemeente om te wonen. Dichtbij de Ring 
en zo ben je overal snel ter plaatse, ook om familie te bezoeken.’

Wemmel telt vier tankstations die wekelijks vele honderden 
bezoekers over de vloer krijgen. Wie zijn die bezoekers? Hebben 
ze een band met Wemmel? Of zijn ze enkel op doortocht? Wij 
brachten een bezoekje aan de vier pompstations en kwamen tot 
de vaststelling dat mensen met een heel verschillende achter-
grond even halt houden om te tanken. (JH) 
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‘Van de tennisclub naar huis’
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